
PYETJET‐PRERJE‐II‐Testi‐2 

 

1. Çka është kauliteti i perpunimit ? 
 

2. Çka është saktësia e përpunimit ? 
 

3. Çka  përfshinë saktësia e përpunimit ? 
 

4.  Çka është saktësia e formës ? 
 

5. Të vizatohen shembuj të shmangieve të sipërfaqeve të përpunuara nga forma gjeometrike 
ideale ? 

6. Çka përfshihet në  treguesit e kualitetit të sipërfaqeve të përpunuara ? 
 

7.  Çka është valëzimi i siërfaqeve ? 
 

8. Çka nënkuptohet me  ashpërsi të sipërfaqeve të përpunuara  ? 
 

9.  Cilat janë llojet e ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar (me skicë) ? 
 

10. Si shprehen vetitë fizike-mekanike të shtresave sipërfaqësore ? 
 

11. Si  përcaktohet shtresa defekte  ? 
 

12. Cilët janë faktorët që e përcaktojnë  kualitetin e sipërfaqes së përpunuar ? 
 

13. Të definohet Rmax, Rz dhe Ra (me skicë) ? 
 

14.  Të definohet lakorja e bartjes së profilit të sipërfaqeve (me skicë) ? 
 

 
15. Të tregohet ndikimi i rrezes së majës së instrumentit në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar ? 

 
16.  Të paraqitet ndikimi i këndit sulmues χ dhe këndit ndihmës sulmues χ1 në lartësinë e jo    
       rrafshinave ? 

 
17.  Të definohet jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar gjatë frezimit periferik ( me skicë dhe    
       formulë) ? 

 
18.  Të paraqitet varësia teorike dhe e vërtetë e lartësisë së jo rrafshinave nga hapi s ? 

 
19. Të paraqitet varësia teorike dhe e vërtetë e lartësisë së jo rrafshinave nga shpejtësia v ? 
 
20. Të paraqitet varësia e shmangies mesatare aritmetike e profilit të sipërfaqes 
      së përpunuar (Ra) nga fortësia e copës përpunuese (HB) për shpejtësi të ndryshme të prerjes (V) 

 
 



21. Të`paraqitet varësia e lartësive maksimale të jo rrafshinave Rmax prej gjatë përpunimit me MFL   
      dhe pa MFL ? 

 
22.  Të`paraqitet varësia e lartësive të jo rrafshinave Rmax nga konsumi i instrumentit (h) dhe   
       shpejtësisë së prerjes (V) 

 
23.  Fig. Të paraqitet skema e matjes së ashpërsisë me metodën e rrezeve të pjerrëta të dritës ? 

 
24. Çka paraqesin metodat e të matjeve kualitative  të parametrave të ashpërsisë ? 

 
24. Të tregohet vlerësimi i ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar duke e krahasuar me etalon në    
       mikroskopin e dyfishtë 

 
25.  Çka paraqesin metoda të matjeve kuantitative të parametrave të ashpërsisë ? 
 
26. Të paraqitet matja e ashpërsisë me profilometër mekanik (të Johansson-it) 

 
27. Të paraqitet matja e ashpërsisë me pajisje optike 

 
28. Të paraqitet matja e ashpërsisë me dhënësin me parim induktiv ? 

 
29. Çka e përbënë sistemin përpunues 9me fig.)  ? 

 
30. Cilat janë shpenzimet e përpunimit ? 

 
31. Të shkruhet formula e cila I përfshinë shpenzimet e puneë ? 

 
32.   Të shkruhet formula për kohën e përpunimit të copës ? 

 
33. Të definohet koha pregaditore-perfundimtare (edhe me formulë) ? 

 
34.  Çka janë shpenzimet e instrumentit prerës (edhe me formula) ? 
 
35.  Të shkruhet formula për shpenzimet e makinës ? 

  
36.  Të shkruhet formula për shpenzimet  për mjetet ftohëse dhe lubrifikuese ? 

  
37. Të shkruhet formula për shpenzimet  e përpunimit ?  

 
38. Të shkruhet shprehja për qëndrueshmërinë ekonomike të instrumentit prerës ? 

 
39. Të vizatohet diagram i qëndrueshmërisë ekonomike të instrumentit prerës ? 

 
40.  Të vizatohet diagram i qëndrueshmërisë ekonomike nga  eksponenti ‘m’ gjegj. v=f(T) ? 

 
41. Të  vizatohen diagrami i  shfrytëzimit të instrumentit prerës dhe fuqisë së makinës  

 
42.  Të definohet shprehja e  e përgjithshme e përpunueshmërisë së materialeve ? 

 



  
43.  Cilat janë funksionet themelore të përpunueshmërisë ? 
 
44.  Si klasifikohen dhe cilat janë  metodat e perpunueshmërisë ? 

 
 


